UNDERHÅLL AV POOLEN
Efter att du har monterat färdig poolen, följ nedanstående instruktioner för att hålla poolen i gott skick.
Linern
Kolla regelbundet linern så att den inte läcker. Mindre hål kan repareras med en lagningssats.
Poolväggen och vertikalstöden
Håll poolväggen och vertikalstöden så rena som möjligt. Använd inte kemikalier som kan repa eller på
annat sätt kan skada din pool.
Avlägsna och tvätta rent spillda poolkemikalier.
Poolen är ordentligt skyddad mor rost men man skall ändå kolla alla metalldelar så att inte rost uppstått. Åtminstone en gång per säsong. Rost kan ha orsakats av att poolen stått på odränerad mark i
sörja etc. Eller också har inte in och utlopp tätats eller dragits åt ordentligt
Gör rent området ordentligt som är rostigt, använd primer eller någon olljebaserad produkt. Följ instruktionerna på förpackningen. En hårt rostad vägg måste bytas ut innan den kollapsar.
Ca vart 3:dje år, ta loss linern i poolen ca 30 cm från toppen och undersök så att det inte finns rost på
insidan av plåten vid skimmer-enheten och returöppningen. Eventuella läckor skall omedelbart åtgärdas. Använd gärna silikon
Varning
Klor kan skada linern och metalldelar. Tvätta bort eventuellt spill omedelbart.
Viktigt
Alla rostangrepp skall omedelbart åtgärdas. En hårt rostig vägg måste bytas så
Oriktig vinterförvaring kanorsaka allvarliga skador på din pool. Följ instruktionen noggrant.
		

VINTERFÖRVARING AV POOLEN

När badsäsongen är slut skall följande instruktioner följas för att göra din pool klar för vintern.
”Klora” upp poolen
Se till att poolen är ordentligt klorad och att pH värdet ligger högt ino ramen för vad som är tillåtet. Tillsätt även gärna algmedel. Då kan du undvika att alger bildas under vintern.
Sänk vatten nivån
Vattennivån skall sänkas i poolen till ca 15 cm under retur breddavloppet
Ta bort skimmer-enhetet. pump och slangar som skall förvaras frostfritt.
Kolla alla fästen och skruvar.
Se till att inga fästen har lossnat och kolla så att inte poolväggen har krupit ur bottenrälsen.
Kolla också att alla skruvar och bultar är åtdragna.
Undersök linern
Se till att överkanten på linern fortfarande sitter fast mot poolväggen med hjälp av plastlisten. Ta inte
bort linern från poolen. Ett borttagande av liner kan leda till bestående fel. Tappa inte ur allt vatten ur
poolen vid vinterförvaringen. Du kan tömma poolen om den är ordentligt inbyggd
Undersök läckor
Se till att det inte finns några hål eller revor på liner. Läckor på vintern kan orsaka svåra skador på din
pool.
Pooltillbehör
Ta bort alla pooltillbehör ur poolen, även stegen.
Pump/Filter
Pumpen och sandfiltret skall förvaras frostfritt.
Isbildning
För att mildra effekten av isbildning och det tryck som bildas, spar plastdunkar eller pet-flaskor, minst
10 st. Fyll dessa med lite sand så att de flyter med största delen under vattnet.
Täck över poolen med vinterskydd som finns att köpa eller använd en presenning som Du gör fast ordentligt. Om du använder en presenning så se till att du viker den över kanten och låter den ligga mot
vattenytan för att förhindra att plåten viks när regn och snö samlas på den.
Häll gärna lite vatten på presenningen för att hålla den på plats på vattenytan.
Titta till poolen regelbundet under vinter för att förhindra skador.

STANDARDPROCEDUR VID POOLÖPPNING EFTER VINTERN
Tag bort vintertäckningen.
Rengör poolduken, framför allt längs vattenlinjen.
Montera tillbaka pooldetaljer som stegar, reningsverk, slangar o.s.v.
Fyll upp med vatten och tillsätt klor. Vid algbildning måste man troligen chockklorera. Detta kan ske
genom att tillsätta chockklor (granulat) eller en större tillsättning med klor som löser sig snabbt.
Testa och se till att vattnets pH värde ligger på 7,2 -7,6. Efter ca 1 dygn kan du borsta loss ev. alger

